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PRAVOPIS 

SKUPINY BĚ/BJE, VĚ/VJE, PĚ, MĚ/MNĚ 

Skupina bě/bje 

bje: ve slovech, kde ob- je předpona a kořen začíná je 

objet školu autem /objede, objíždí/ 

objednat zboží, objednávka 

objev nového prvku 

objem 

 

bě: ve všech ostatních případech 

oběhnout budovu 

chutný oběd 

 

! objetí – oběti 

/přátelské objetí – válečné oběti/ 
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Skupina vě/vje 

vje: ve slovech, kde v- je předpona a kořen začíná je 

vjet do brány 

vjezd do garáže 

vjem 

 

vě – ve všech ostatních případech 

velká větev 

krátká věta 

Skupina pě 

pě: píšeme ve všech případech 

pěvecký kroužek 

pěkný den 

Skupina mě/mně 

a/ psaní mě/mně u příslovcí  

-mně: tam, kde přídavné jméno končí –mný 

rozumně – rozumný 

upřímně – upřímný 

příjemně – příjemný 

ohromně – ohromný 

/stejně tak i stupňované tvary – příjemněji, nejrozumněji/ 

 

-mě: tam, kde přídavné jméno končí –mý 

střídmě – střídmý 

vědomě – vědomý 

zřejmě – zřejmě 

/stejně tak i stupňované tvary – střídměji/ 

 

b/ psaní mě/mně u sloves 

-mě-  
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uměl – umí 

rozuměl – rozumí 

dorozuměl – dorozumí se 

porozuměl – porozumí 

 

-mně- 

zapomněl – zapomene 

vzpomněl – vzpomene 

domněnka – domnívat se  

pomněnka 

PAMATUJ 

uzemnění  - uzemnit 

tamější – tam 

ztemnět, ztemnělý – temný 

osamělý – sám 

setmělo se – setmí se 

PRAVOPISNÉ CVIČENÍ 

DOPLŇTE 

sb__ratel známek 

rychle se setm__lo 

našel si dobré zam__stnání 

učil se soukrom__ angličtinu 

film na nás působil dojem__ 

dobrá pam__ť 

tam__jší obyvatelé vesnic 

výtvarné um__ní 

rozp__tí křídel 

správná dom__nka 

zatm__ní Slunce 

zapom__l úkol 
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venkovní teplom__r 

upadl do bezv__domí 

p__na do koupele 

nerozum__l příkladům 

matčino ob__tí 

televizor byl uzem__n 

Kolumbus ob__vil Ameriku 

u moře bylo příjem__ 

ob__m válce 

připom__l mi to včas 

dobrý ob__d 

ob__hl město 

ob__l to po cestě 

ob__dnal kávu 

ve válce bylo mnoho ob__tí 

krevní ob__h 

vysoké nap__tí 

trp__livě mi to vysvětlil 


